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Giriş: 
YÖNETİM DÜŞÜNÜ NEDİR? 

  
• Düşün (ide) duyularla değil zihinsel olarak tasarlanan - biçim verilen - 

canlandırılan nesne veya olay, fikir, ide... İdeoloji (Düşünbilim): Siyasi veya 
toplumsal bir öğreti oluşturan; bir hükümetin, bir partinin, bir grubun 
davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik 
düşünceler bütünü. 

 
• Yönetim yada kamu yönetimi, insan toplumlarının “ekonomik ve toplumsal 

örgütlenme tarzı’dır. Siyaset kavramı yönetimin ilkelerini ve iktidarın kaynağını 
ortaya koyarken, yönetim bu ilkelerin de maddi zeminini oluşturan ekonomik ve 
toplumsal yapının örgütlenme tarzının kendisidir.  

 
• Yönetim düşünü, herhangi bir toplumda ekonomik ve toplumsal örgütleniş tarzına 

ilişkin olarak dile getirilmiş düşünceler bütünüdür. Bu düşünceler ‘olan’, ‘olması 
gereken’, ‘bozuk olan’, ‘ıslah-reform yolu’ biçimlerinde dile getirilebilir.  

 
• Yönetim düşününün evrimi üzerine çalışma araçları ‘hükümdar aynaları’, 

‘nasihatnameler’, ‘siyasetnameler’, ‘ıslahatnameler’, ‘adaletnameler’, ‘isyan 
belgeleri’, ‘ayaklanma incelemeleri’ gibi çeşitli adlar altında bilgimiz dahilinde 
olan tarihsel yazılı kaynaklardır.2  

 
Yönetim uygulaması, insanlık tarihinde MÖ 3000’lerde Sümerler ile başlatılır. Bu, 
‘sınıflı toplum’ ya da ‘devletli toplum’ aşamasının da başlangıcıdır. Bundan öncesi, 
“örgütlenme” kavramıyla karşılanabilecek ‘erken toplum’, ‘devlet öncesi toplum’, 
‘anaerkil toplum’ gibi farklı adlandırmalarda özetlenen eşitlerin birliği aşaması olarak 
kabul edilir.  İnsanlık, 5000 yıldan bu yana, ekonomik ve toplumsal örgütlenme pratiğini, 
“yönetim” düşüncesi ekseninde örmektedir.  
 
“Yönetim”, entelektüel araştırmada bölünmeye, yalnızca son üçyüzyıldan bu yana ve 
Avrupa düşüncesinde uğramış durumdadır. Toplumun/kamunun yönetimi düşüncesi, 
“yönetim ve siyaset” alanları diye iki parçaya, kapitalist örgütlenme aşamasında 
ayrılmıştır. Toplumun/kamunun yönetimi düşüncesinde, kuruculuk ve karar alma 
‘siyaset’e, kurulanın işlemesi ve kararların uygulanması ‘yönetim’e özgü sayılmıştır.  
 
Kurulu olanı sürdürme ve alınan kararı uygulama alanı olarak ‘yönetim’, bir bölünmeye 
daha, Amerikan düşüncesinde son yüzelli yıldan bu yana uğramıştır. Kapitalizmin tekelci 
aşamaya evrilmesiyle birlikte, 19. yüzyıl sonlarında ‘özel yönetim’ ile ‘kamu yönetimi’ 
kavramları ortaya çıkmıştır.  
 
Kamu – özel ayırımı evresinde, ‘kamu yönetimi’ önce bürokrasi terimiyle özdeşleşirken, 
bürokrasi terimi daha sonra ve hızla ‘özel yönetim’ gerçekliğini de kuşatacak bir 
                                                 
2 Bu kaynaklar için bazı listeler Çalışma Notları’nda verilmiştir: 
http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/reformucalismak.pdf ;  http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/renkler.pdf  
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genişliğe uğratılmıştır. Ancak toplumun/kamunun yönetimi gerçekliğinden türeyen 
‘bürokrasi’ terimi, entelektüel araştırmada yarım yüzyıl gibi kısa bir zamanda terk 
edilmiştir. Yerini, Amerikan yaklaşımının, kaynağını şirket örgütlenmesi ve yönetimi 
gerçekliğinden alan ‘örgütler’ terimine bırakmıştır. (Bu bölünmenin somut göstergesi, 
“yönetim incelemeleri”nin ‘kamu yönetimi’ olarak adlandırılmasıdır.)    
 
Yönetim, insanlık tarihinin mirasını kucaklayacak bir tanımla, bir toplumun ekonomik 
ve toplumsal örgütlenme tarzıdır. Bunu, bir buçuk yüzyıllık ‘kamu-özel’, üç yüzyıllık 
‘yönetim-siyaset’ bölünmeleri ışığında incelemek olanak dışıdır. Bu bölünmeleri, 
kapitalist ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzının kendine özgü kavram kategorileri 
olarak görmek gerekir. Ancak böylece, yönetim düşüncesine “tarih-dışı” ya da “tarihsiz” 
bakış açılarının araştırmaları sığlaştırma etkisi bertaraf edilebilir.  
 
Bu temel kabuller çerçevesinde, yönetim düşünü (ve kuramları) nasıl sınıflandırılabilir? 
Bir sınıflandırma, zaman içinde geliştirilmek üzere, yönetim düşüncesi “yer” ve “zaman” 
eksenlerine yerleştirilmiş olarak aşağıdadır.  
 
Bu metindeki sınıflandırma, yönetim düşününü dört başlıkta ele almaktadır. Yönetim 
düşününün birinci boyutu “yönetim düşüncesi” genel başlığı altında 
mitolojik/dinsel/felsefi nitelikte kapitalizm öncesi geniş bir dönemde üretilmiş bilgileri 
içerir. Yönetim düşününün ikinci boyutu Avrupa ve ABD coğrafyasında boy veren 
kapitalist yönetim düşüncesidir. Üçüncü boyut sosyalist yönetim düşüncesinden oluşur. 
Dördüncü boyut ise, üçüncüdünya yönetim düşüncesidir.  
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BİRİNCİ BOYUT: 
YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 

[mitoloji, felsefe, düşünürler, fatihler, uygulamalar]3 

 

Yönetim, insanlığın gelişme sürecinde ilk gerçek 
işbölümünün ürünüdür. Bu, kafa emeği (yöneticiler – 
düşünürler) ile kol emeği (yönetilenler) arasındaki 
işbölümüdür. Yönetim düşünü bu işbölümüyle 
yaşıttır. Sahip olduğumuz bilgilere göre konuyu 
incelemenin ilk adımı mitolojik/dinsel bilgi alanıdr.   

 

 

I. SÜMERLER [mezopotamya] 
 

II. ESKİ MISIR 
 

III. HİND 
 

IV. ÇİN – HUN  
 

 

V. ESKİ YUNAN Mitoloji + Felsefe. 

 

 

VI. ROMA   : Uygulama + Hukuk 

 

 

VII. TÜRK – MOĞOL  
 

 

 

 

                                                 
3 Genel bilgilenme için: William H. Macneill, Dünya Tarihi (Çev. Alaaddin Şenel), İmge, 10.baskı, 2005. 
Kitabın sonunda çeviren tarafından hazırlanmış “andizin”, s.897-950 çalışmaları kolaylaştırır.  

Cengiz (MS 1162-1227) 

Timur – (MS 1336-1405) 

Sezar (MÖ 50’ler) 

İskender (öl. MÖ 323) 

Mete Han (MÖ 209-174) 

Attila (MS. 406-453) 

Kadim [antik] Kitaplar 

Gılgamış Destanı : İlk yazılı destan. 
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde kurulu 
olan Uruk Kenti Kralı Gılgamış’ın MÖ 
3000’de geçen öyküsü. 

Hamurabi – Babil Kralı, MÖ. 1800 

Rig veda. (üç veda’dan en eskisi) 

Ramayana (Rama Destanı).  
Çev. Korhan Kaya, İmge 2002.  

Mahabharata (Bharatlar Destanı)  

Şan Hai Çing, Dağlar ve Denizler Kitabı 

Avesta. (zerdüştiliğin kitabı) MÖ. 650’ler. 

Ezop (Aipesos) Masalları: M.Ö. 620-560  

Konfüçyüs (MÖ 551-479) 

İlyada - Odysseia 

Pançatanra (‘müdrikliğin beş kitabı’; Kelile 
ve Dimne) 

Katilya (hind) 

Dede Korkud 

Oğuz kağan, Oğuzname  

1000 Efsane 
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VIII. FARS  - ARAP – SELÇUKLU - OSMANLI 
B.A.Güler, N.E. Keskin, Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak, GETA Tartışma 
Metinleri, 88/Ekim 2005. 1000-1900 dönemi devlet üzerine görüşleri içeren başlıca 
kaynakları içeren açıklamalı kaynakça; şu adresten de alınabilir: 
http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/reformucalismak.pdf 

 

IX. AVRUPA –ortaçağda 
Aquinolu Aziz Thomas, 1274. 

Katolik Kilisesi yazıları 

Mektuplar 

Bazı uygulama yönergeleri 

Machiavelli. 

 
 
Başvuru Kaynakları Hakkında 
Dil ve tarih fakültelerinin “eskiçağ kürsüleri”, milattan önceki dönemlerin uygarlıklarına 
ilişkin yönetim bilgilerini üreten etkiblikler ve yayınlar yapmış bulunmaktadır. Bunlardan 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, kadim uygarlıklara ilişkin 
bölümleriyle oldukça zengin bir birikime kaynaklık etmiştir. Örneğin bu kurumun 
etkinlikleri sayesinde Esma REYHAN, “Ana Hatlarıyla Hitit İdari Sistemi”, 24-26 Nisan 
1996 gibi kamu yönetimi incelemeleri başlığında doğrudan yer alan yayınlar vardır.  
 
Kadim kitapların bir bölümü Türkçe’ye çevrilmiştir. Kitaplık ve kitapçı taramaları 
yapılarak oldukça hızla yol alınabilir. 
 
Bu boyuta ilişkin çalışmalarda başvuru kaynaklarından biri Alaaddin Şenel’in 
çalışmalarıdır.   
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İKİNCİ BOYUT: 
YÖNETİM BİLİMİ – KAMU YÖNETİMİ 

 
 
Kamu Yönetimi ile Yönetim Bilimi. Günümüzde “yönetim düşünü”, akademik sistemde 
‘kamu yönetimi disiplini’ içinde ele alınan konulardan biridir. Disipline verilen ‘kamu 
yönetimi’ adı ABD tercihidir. Türkiye’ye girişi ‘amme idaresi’ adıyla 1950’de olmuş, 
akademik örgütlenmenin genel ve standard başlığı haline gelişi ise 1980 yılından sonra 
gerçekleşmiştir. ABD’li ‘kamu yönetimi’ alanı, Avrupa ülkeleri için ‘yönetim bilimi’dir. 
Türkçe yayınlarda aynı alanda üretilen kimi kitapların ‘kamu yönetimi’, kimi kitapların 
‘yönetim bilimi’ başlığıyla yayımlanması, bu iki kaynaktan birine bağlılığı yansıtır. 
Ancak kaynakların farklılığına karşın, kitapların konularıyla içerikleri aynı zemini ve asıl 
olarak ABD kaynaklı bakış açısını paylaşırlar.  
 
Kamu Yönetimi’nin Amerikanlığı. Kamu yönetimi ya da yönetim biliminde ABD 
ağırlığı, alanın tarihi yazılırken bu ülkeye açık bir ağırlık verilmesine neden olmuştur. 
Alanın kuruluşu, yaygın bir biçimde, 1877 yılında sonraları ABD Başkanı olan Woodrow 
Wilson tarafından kaleme alınmış bir makaleye bağlanmıştır. Bu tarihten sonra 
geliştirilen yönetim düşünceleri –kuramları, okulları-, hep ABD kaynaklı açıklamalar 
temelinde yapılmış, öbür ülkelerdeki düşünceler hep bu odağa göre değerlendirilmiş ve 
sınıflandırılmıştır.  
 
Kamu Yönetimi’nin Kökeni Amerikan mı? Kamu yönetimi ya da yönetim bilimi 
olarak adlandırılan yönetim düşününün ABD kökenli olduğu ilanı, son yıllarda açık ve 
kesin itirazlarla karşılaşmaktadır. Türkçe alanyazında da yerini bulan bu itirazlardan 
birine göre, ABD tescilli ‘kamu yönetimi disiplini’nin kurucusu Wilson değil, daha 
1800’lü yılların başlarında kitaplarına ‘kamu yönetimi’ başlığı atmış olan Fransız 
düşünürlerdir. Bonnin ve Vivien, ABD’li ‘kamu yönetimi’nin Fransız atalarıdır. Dr. K. 
Karasu’nun KAYFOR-II’ye sunduğu bildiri, bu önemli itirazı ayrıntılı bir biçimde 
öğrenmemizi sağlamış bulunuyor.4 Ne var ki Fransız atalar da Prusya kameral bilgisinin 
üzerinde yürüyorlardı. Öyle görünüyor ki, ABD’nin ‘kamu yönetimi’ düşüncesi, oluştuğu 
devirde Avrupa’da zirvede olan ‘hukuk düşüncesi’ni atlayıp yönetimbiliminin köklerini –
otoriter Prusya’nın kameral bilgi mirasını kullanmayı yeğlemiştir.  
 
Avrupanın Yönetim Bilimi’ne Ne Oldu? Günümüzde içeriği Amerikan bilgisiyle 
doldurulsa da, farklı adlandırmayı sürdürmekte ısrar eden Avrupalı ‘yönetim bilimi’, 
Amerikan ‘kamu yönetimi’ karşısında geri planda kalışını ‘yönetim hukuku’yla yaşanan 
çatışmaya bağlamaktadır. Oldukça eski tarihli ve kapsamlı bir makaleye göre, Avrupa 
için gelişmeler şu ana uğrak noktalarında biçimlenmişti:5 
 

                                                 
4 Koray Karasu, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not”, KAYFOR II, Hacettepe Üniv 
İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Eylül 2004, Ankara, s. 225-242; Aynı yazı Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, 
Y.5 S. 20, 2004. 
5 Georges Langrod, “Yönetim Hukuku ve Yönetim Bilimi (Karşıtlık ve Uyuşum)”, (Çev. Visalettin 
Pekiner), Amme İdaresi Dergisi, 3/2 (Haziran 1970), s. 165- 172. 
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(1) Avrupa’da 19. yüzyılın başında yönetim bilimi, Prusya kaynaklı kameral bilim 
(cameralism ya da polity sciences) geleneği üzerinde genişliyordu. Başlıca 
temsilcileri şu isimlerdi:  
 

• Fransa’da Bonnin (1812), Vivien (1859) ve Leon Aucoc (1867) 
• Almanya’da Lorenz von Stein 
• İspanya’da Olivan ile Colmeiro 
• İtalya’da Orlando ve Ferraris 

 
(2) Bu yeni bilimin benimsenmesi, kameral bilimin yani “eski polis biliminin 

tedbirciliğini ve yöntemsizliği sürdürmek” anlamına geliyordu. Oysa 1830’lu 
yıllarda beliren “yönetim hukuku”, dönemin başka ve gerçek ihtiyaçlarından 
birini karşılıyordu. Yönetim hukuku polis rejiminin karşıtı olan “hukuk 
devleti”nin gereklerini karşılıyor, “kamu işlerini yürütenlerin iyi dileklerini hukuk 
yapısı içine” yerleştiriyor, “toplum ve haklarının korunması açısından da kişiler 
için” tam ihtiyaç duydukları bir boşluğu dolduruyordu. Bu nedenle “bu önemli 
akım [kameralizm], önemli sayılan bazı temsilcilere sahip olmasına rağmen, 
yönetim hukukunun şüphe götürmez gelişmesi yüzünden silinmeye ve geleceksiz 
olmaya mahkumdu.” Yönetim hukukunun başlıca temsilcileri şu isimlerdi:  

 
• Fransa’da Cormenin (1822), Macarel (1843), Eduard Laferriere (1870), 

Maurice Hourio (1892), Leon Duguit (1911)6 
• Almanya’da Otto Mayer, Jellinek, Laband 
• İspanya’da Adolfo Posada, Antonio Royo Villanova 
• İtalya’da Ranaletti, Santi Romana 

 
Avrupa’da 1850-1950 Döneminde ‘Bilim’ ve Hukuk’un Durumu: Avrupa’da yönetim 
bilimi, 17. ve 18. yüzyıllardaki yönetme bilgisinin ağırlığı altında kaldığı için bilim 
olarak kuşkuyla karşılanmış, en çok ‘yönetim sanatı’ olarak kabul görebilmiş, “bütün bir 
19. yüzyıl boyunca normal üniversite programları içinde pek az” yer bulabilmiş, aslında 
hemen hemen yok denebilecek sınırlı bir varlığa sahip olmuştur.  

 
“Aslında yönetim hukuku, doktrin ve yargı içtihatları ile zenginleşerek kendini 
modernleştirdikçe, çağın yönetim biliminin karışık ve bilim öncesi niteliği de açıkça ortaya 
çıkıyordu. Yönetim hukukunun gelişmesine oranla daha ilkel durumda oluşu, üniversite 
dışında kalmış olması, ancak teknik yönü ağır basan bir formasyon veren bazı özel meslek 
okullarının programlarında yer alabilmiş olması dikkate alınacak olursa, bunda şaşılacak 
bir yön yoktur. Hatta buralarda bile yönetim bilimi, bilimsel bir çalışma olarak değil, 
pratik iş idaresi teknikleri seviyesinde ele alınıyordu. Şurada burada kurulmuş ilk yönetim 
okullarının varlıklarının kısalığı da bunu gösterir. Kaldı ki, modern anlamıyla bir yönetim 
bilimi bu okulların programlarında da yer almıyordu. Gelişmesi lehine olan bütün koşullar 
tamamen eksikti. Denilebilir ki “çok büyük ve hacimli bir gövde vardı; fakat köksüzdü”. 
(LANGROD, s.158) 
 

                                                 
6 Fransız yönetim hukuku ile ilgili kaynaklar için: Kemal Gözler, İdare Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 
2003 künyeli yayının internetteki ilgili parçası. http://www.idare.gen.tr/idarehuk.htm#_ftnref29  
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“… yönetim sorunlarına, bilginlerin dikkatini çekmeyen, ikinci derecede bazı şeyler olarak 
bakmak da bir alışkanlık haline gelmişti… (LANGROD, s. 159) 
 
“Ayrıca, yönetimin bizzat kitleleri yönetirken öğrenilmesi gerekli görüldüğünden, 
yönetimin “öğretilmesi”nin faydalı ve mümkün olup olmadığından da şüphe ediliyordu.” 
(L., s. 159) 
 

Yirminci yüzyılın gelişmeleri, yönetmeyi “yönetim hukuku” içinden gerçekleştirme 
olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Yönetsel olguları hukuksal yöntemle analiz etme 
alışkanlığı, yeni karmaşık yönetim gerçeğiyle başa çıkmaya yetmeyince, bu durum 20. 
yüzyılın ortalarında dengenin değişmesine yol açmıştır. “Hukuki olmayan yönetim bilimi 
yüz yıllık bir gecikme sonunda” yeniden doğmuştur. Yeniden doğuşun özelliklerinden 
biri, konuyla ilgilenenlerin 20. yüzyıl başında olduğu üzere (Taylor, Fayol, Ford gibi) 
teknisyen, sanayici, şirket sahipleri değil toplumbilimci, siyaset bilimci, hukukçu kimliği 
sergilemeleridir. 

 
Ama “yeniden doğuş”, LANGROD bu konuyu dile getirmese de, Avrupa bakımından 
açık biçimde Amerikan yönetim düşüncesinin önderliğini kabul edişle karakterizedir. 

 
Türkiye’de Yönetim Bilimi ile Kamu Yönetimi : Köken ve Geçiş Sorunu.  Türkiye’de 
‘kamu yönetimi’ alanı, amme idaresi adıyla II. Paylaşım Savaşı sonrasına, 1950’li yılların 
hemen başında kurulan enstitüler ve akademik kürsülerin belirişine denk gelir. Bu adı 
taşıyan ilk ders ve ilk ders kitabı, Amerikalı Marshall Dimock’ a aittir. Bu özellik o 
tarihten günümüze kimi zaman “düşük profil” sergileyerek, son yıllarda ise üniversite 
yapılanmasında ‘kamu yönetimi’ terimi standard adlandırma katına yükselerek varlığını 
sürdürmüştür.  

 
Peki 1950 öncesinde, 19. yüzyılda Batılılaşma süreci yaşayan Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde ve daha sonra yeni sınırlarda ve yeni rejim ilkelerine dayalı olarak bir kuruluş 
dönemi yaşanmış Türkiye gibi bir ülkede, akademik zeminde geçerli olmuş bir “yönetim 
düşünü” yok mudur?  

 
Bu soru, 1950’den geriye doğru yüz yıl gidilerek araştırılmış ve karanlık-bulanık 
olmaktan çıkarılmış bulunmaktadır. Bu dönemin bilgisini, Nuray E. KESKİN tarafından 
yazılan bir makaleden elde edebiliyoruz.7  

 
(1) Yönetim bilimi, Fransız yaklaşımı çerçevesinde, “usul-i idare” adıyla, yönetim 

hukukundan ayrı olarak 1860-1910 yılları arasında, ilgili meslek okulunun 
(Mülkiye’nin) ders programlarında yer almıştır.  

 
(2) Usul-i idare, Alman nüfuzunun artışına denk gelen yıllarda 1910’dan başlayarak 

kaybolmuş, yerini “umumi amme hukuku” (genel kamu hukuku) doldurmuştur. 
Üniversitelerde ‘yönetim bilimi’ bölümü ya da dersleri yoktur. 

 

                                                 
7 Nuray E. Keskin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu, GETA Tartışma Metinleri, No. 
89, AÜ SBF GETA Yayını, Ankara Kasım 2005. http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/disiplin-
koken.pdf  
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(3) Türkiye’de ilk enstitü, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 
Sıddık Sami Onar tarafından, ‘İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü’ adıyla 
kurulmuştur. Yönetimi inceleyen dersler, “amme idaresi” adıyla 1952’de 
belirmiştir.  

 
(4) İlgili meslek okullarında ‘yönetim’ dersleri bulunmamakla birlikte, 1910-1950 

arasında kalan dönemde, 20. yüzyılın Taylor-Fayol temelli bilimsel yönetim, 
rasyonel yönetim, verimlilik ilkesine bağlı yönetim düşüncesi, çeşitli dergilerde 
sürekli irdeleme konusu olmuştur.  

 
“1928 yılında İçişleri Bakanlığınca yayımlanmaya başlayan ‘İdare Dergisi’ ile 1931 yılında 
Mülkiye Mektebi Öğrenci Derneği tarafından çıkarılmaya başlanan ‘Mülkiye Mektebi 
Mecmuası’nda yer alan yazılar, 1950’den önce yönetim bilimi konularının ilgililerin görüş 
alanı içinde olduğunu göstermektedir……. Ancak bu, Avrupa üzerinden yapılan ‘dolaylı’ bir 
aktarmadır, yönetim teknolojisinin transferi konusunda ABD ile ‘doğrudan’ ilişkiye 1950’li 
yıllarda geçilecektir. Ayrıca Türkiye, 1927 yılında Paris’te toplanan üçüncü yönetim bilimleri 
kongresi ile 1930 yılında Madrid’te ve 1933 yılında Viyana’da toplanan dördüncü ve beşinci 
yönetim bilimleri kongrelerine katılmış, bu kongrelerde alınan kararlar da çeşitli incelemelere 
konu olmuştur.” 

 
(5) Yazar, araştırması sonunda şöyle bir sonuca varmaktadır:  
 

“Kısaca 1950’li yıllarda kurulan kamu yönetimi disiplininin, bundan önce yönetim bilimi 
anabaşlığı altında toplanabilecek bir öncesi vardır. Bu aşamanın, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
‘yönetim incelemeleri’ ve yüzyılın sonuna doğru ‘idare hukuku’ içine çekilerek Fransa 
tarafından, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ‘hukuk ağırlıklı devlet’ yaklaşımı ile Almanya 
tarafından şekillendirildiği görülmektedir. Yönetim bilimine ‘işletmecilik’ damarının ise 30’lu 
yıllarda yine Almanya etkisiyle ‘işletme iktisadı’ aracılığıyla girdiği söylenebilir.” 

   
KESKİN’in araştırması LANGORD’un Avrupa yönetim bilimi araştırmasıyla 
birleştirildiğinde, Türkiye’de yönetim bilimi/kamu yönetimi evreleriyle birlikte geçerli 
olmuş “modern yönetim düşünü”nün daha tam bir resmini elde edebiliyoruz. Buna göre 
varabileceğimiz en genel sonuç şu olabilir: Türkiye’de ‘modern yönetim düşünü’nün 
akademik kuruluşu, Avrupa ve Amerika odaklıdır.   

 
Değerlendirme 
Wilson 1877’de “yönetmenin bilgisini ister istemez otoriter Prusya ve ihtilalci Fransa’dan 
alacağız” derken, aynı dönemde Avrupa’nın 17-18. yüzyıla dayalı kameralbilim 
mirasından kurtulmak için yönetim bilimlerini söndürmesi ve yönetim hukukuna eğilerek 
‘hukuk devleti’ni inşa etmeye yönelmesi ilginçtir. ABD, yönetmenin bilgisini çekip 
almak için başvurduğu Avrupa’da o tarihte yükselen yönetim hukukundan hiç 
etkilenmemiş, Avrupa için artık ‘eski’ ve olduğu kadarıyla da ‘yetersiz’ olan bilgi 
havuzuna yönelmiştir. Bu durumu gözönüne alarak, ABD yönetim düşüncesinin burjuva 
devrimleri öncesinin, bir başka deyişle ‘demokrasi-öncesi’nin değerlerine yaslandığı 
sonucuna varabiliriz. Belki de ABD yönetim düşününün, etkinlik-verimlilik ilkesine 
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saplantılı bağlılığı ve bunlar adına demokrasi idealinden kolayca vazgeçebilmesi bu 
kökenle ilişkilidir.8 

 

I. YÖNETİM BİLİMİ –Avrupa Yaklaşımı, 17. yüzyıldan bu yana 

 
Onyedinci yüzyıldan başlayarak Avrupa’da yönetim düşünü biri “cameralism”, öbürü 
“bureaucracy” olmak üzere iki araştırma başlığı altında toplanabilir. Kameralizm üzerine 
Türkçe çeviri ya da telif çalışma yoktur. Bu alan asıl olarak Almanca yapıtlar üzerinde 
yükselir. Klasik yapıtların İngilizceye çevrilmesi de sınırlı kalmıştır. Bürokrasi 
çalışmaları ise, çok sayıda ve belli bir sistemleştirmeye tabi tutulmamış olma özelliği 
sergiler. Bunlar İngilizce’de bulunabilir. Ancak temel yapıtların Türkçe’ye çevrilmesi 
yok denecek kadar sınırlı kalmıştır.    

 

A. Kameralizm9 
 

1909 yılında yayımlanmış bir İngilizce kitap, kameralist düşünürleri geniş bölümler 
halinde ele alarak yapıtlarından yine geniş alıntılar yapan yapısıyla, bu alana ilişkin 
bilgileri genişletmeye çok yardımcı olmaktadır. Kaynağa internetten erişilebilmektedir. 
Bu kaynakta belirtilen adlarla yapıtları, aşağıdakilerden daha geniştir.10 

 
Von Seckendorff (1626-1692), Teutscher Fürsten 
Stat, 1656, Almanya. 
 
Delamare (1639-1723), Traite de la Police, 1705, 
Fransa. 
 
J. H. G. Von Justi (1702-1771), Die grundsetze zu der 
macht und glückseeligkeit der staaten… (İktidarın temelleri ve devletin yapısı), 
1760. 
 

                                                 
8 Bu notta yer alan bilgiler, ‘modern yönetim düşünü’nün 1850’den bu yana akademik kuruluş boyutuyla 
sınırlıdır. İnceleme, şu soruların da araştırılmaya değer olduğunu düşündürmektedir: Türkiye açısından 
kabaca 1850’den bu yana 150 yılı kaplayan bu çerçevenin içinde yer aldığı toplumsal mücadele alanı, 
‘yönetim düşünü’ bakımından hangi özellikleri göstermektedir? Bu alanda hangi yönetim düşünürleri 
vardır? Bunların araştırma gündemleri nasıldır? Başlıca tartışma konuları nelerdir? Görüşler nasıl 
mevzilenmiştir? Bu ortamın akademik kuruluş üzerinde etkisi olmuş mudur? Yoksa, yönetim düşünü gibi 
ortak bir zemin olmasına karşın, “ortam” ile “akademik çerçeve” birbirinden yalıtılmış halde midir? 1850 
öncesinde ‘yönetim düşünü’ hangi özellikleri sergilemektedir? 
9 Mark Rutgers, “Beyond Woodrow Wilson: The Identity of the Study of Public Administration in  
Historical Perspective’”, Administration and Society, 29/3, 1997.  
10 Albion W. Small, The Cameralists, The Pionners of German Social Polity, Batoche Books, Kitchener 
2001. (Bu kaynağa dikkatimi çekip kullanmama izin veren Lütfi YALÇIN’a teşekkürle.) 

“Amaç prensin eğitimi değil, prensin 
hizmetindeki görevliler üzerine ahlaki 
ilkelerden çok pragmatik biçimler 
bakımından incelemeler.  Yönetim, 
kişisel kural koyma işi değil, devletin 
soyut amaçlarına hizmet işidir.” 
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19. yüzyıl: Napolyon reformlarıyla mutlakiyetçi devletten liberal devlete açılma süreci. 
Kuramsal-felsefi temel Kant, İktisadi düşünce temeli Adam Smith, bilimlerde pozitivist-
ampirist açılım. Yönetim hukukunun öne geçişi ve yönetim ‘bilimi’nde gerileme...  

 
Bonnin (1772-?), Principe d’administration publique, (Kamu yönetiminin ilkeleri) 
1812, Fransa. 
 
Von Mohl (1799-1875), Die polizei-wissenschaft nach den grundfaben des 
rechtsstaates, (Devletin temelleri bakımından siyasa bilimi),1844, Almanya. 
 
Von Stein (1815-1890), Die Verwaltungslehre…. 
(Kamu yönetiminin incelenmesi: yürütme gücü, 
yasası ve örgütlenmesi), 1865, Almanya. 
 
Von Stein, Handbuch der Verwaltungslehre…. 
(Kamu Yönetimi Elkitabı: Kamu Yönetimi 
Kavramı ve Siyasal Devlet Bilimleri Sistemi), 
1887. 
 

20.  yüzyıl: Kapitalist – sosyalist – ulusal kurtuluşçu üç farklı ana sistemin bürokrasi 
kavramı üzerine yoğunlaşmaları...  

 
 

B. Bürokrasi İncelemeleri11 
 
Avrupa:  
Max Weber... 1900 başları  
 
Bruno Rizzi,  The Bureaucratisation of the World, 1939 
James Burnham, The Managerial Revolution, 1941 
 
ABD:  
Robert Merton, Bureaucratic Structure and Personalty 1940 
Paul Selznick, TVA and Grass Routs 1949 
Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy 1954 
Peter Blau, Dynamics of Bureaucracy 1955. 
 
 
 
 

                                                 
11 Eugene Kamenka, Bureaucracy: The Carieer of a Concept, Macmillan 1979. 

Von Stein: Hegel’in öğrencisi. Bireyin özgürlüğü 
ve gelişimi temel sorun; hem devlet hem toplum 
bu amaca hizmet için vardır. Bir seçenek olarak 
devrim kabul edilemez. Marks’a karşı önerme: 
Toplumsal sorunları yalnızca ortak çıkarı [sınıf 
mücadelesini pasifize etmeyi] hareket noktası 
olarak kabul eden devlet çözebilir. 
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II. KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ12 –Amerikan Yaklaşımı 20. yy 

Yönetim düşünü 20. yüzyılda ABD coğrafyasınca beslenen “kamu yönetimi disiplini” adı 
altında gelişmiştir.  

A. Klasik –geleneksel- okul [1900-1925]13 
 
İlkeler yaklaşımı –Taylor...  
Süreç yaklaşımı –Fayol – Gulick .... 
[Diğer adlar: L. White, P. Appleby, Willoughby] 

B. Neoklasik –davranışçı okul [1925-1950] 
 
Sosyo-psikolojik davranışçılık –Elton Mayo... 
Kararverme davranışı –Herbert Simon.... 
Demokratik davranış açıklaması – Dwight Waldo.... 

C. Modern okul [1950-1980]: 
“Kamu yönetimi” ve “kamu politikası” inceleme alanları ayrışmasını da içerir. 
 
Sistem yaklaşımı  
Durumculuk – Koşulsallık Yaklaşımı 
Kültürcülük yaklaşımı 

D. Neomodern okul [1980 - 2005] 
“Kamu yönetimi” ve “kamu politikası” inceleme alanları ayrışmasını da içerir. 
 
Yeni Kamu İşletimi (YKİ)Yaklaşımı 

Neomenajeryalist açıklamalar 
Kurumcu iktisat temelli kamu tercihi ; işlem maliyeti açıklamaları 

 
Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Yaklaşımı 

Postmodern açıklamalar 
Postyapısalcı açıklamalar 
Eleştirel teorici açıklamalar 

 
YKİ ve YKY için ortak destek alanı olarak örgüt(lenme) yaklaşımları  

Kaos kuramı;  
Karmaşıklık (complexity) açıklamaları;  
Karmaşık Uyarlanabilir sistemler açıklaması 

                                                 
12 Bu sınıflandırma temelinde temsilciler ve başlıca kaynaklar için, “Kamu Yönetimi Disiplini Dersi 
Çerçevesi”nden yararlanılabilir. http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/disiplin2.pdf  
13 Herhangi bir sınıflandırmada sınıfları adlandırma ve geçerli oldukları zaman dilimlerini belirleme, bazı 
temel varsayımlara dayandığı için, varsayımları değiştirme durumunda değişikliklere uğratılabilme özelliği 
taşır.  
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ÜÇÜNCÜ BOYUT: 
SOSYALİST YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  

 
Yönetim düşünü, toplumların “ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzı”na ilişkin 
sistemli düşünceler bütünüdür. Bu konuyu çalışmak, uygarlık tarihine yayılan geniş bir 
araştırma alanında dolaşmak demektir.  
 
Modern devlet örgütlenmesi, yalnızca kapitalist üretim biçiminin devlet türünden ibaret 
değildir. 19. ve 20. yüzyıllarda bir başka ana tür daha vardır. Araştırma alanını eksiksiz 
çizmek, ikinci temel tür  olan sosyalist yönetim düşüncesini de şemaya dahil etmeyi 
gerektirir. 
 
Sosyalist yönetim düşüncesi, sosyalist dünya görüşü çerçevesinde örneğin kapitalist 
örgütlenmeyi araştırıp açıklayan kuramlar dünyası değildir. Sosyalist dünya görüşünün 
bu yönü, genel olarak “siyasal düşünceler tarihi” ya da “Marksist devlet kuramı” gibi 
başlıklar altında ele alınmaktadır. Sosyalist yönetim düşüncesi üzerine çalışmak, sosyalist 
sosyo-ekonomik örgütlenme tarzının kendisine ilişkin kurucu bilgi üzerine çalışmak 
demektir. Aynı “kameralizm”, “yönetim bilimi” dendiğinde Avrupa ülkelerinde yaşayan 
sosyo-ekonomik örgütlenme tarzına ilişkin kurucu – olumlayıcı bilgiden söz edildiği 
gibi... Ya da aynı “kamu yönetimi disiplini” dendiğinde mevcut ve işleyen Amerikan 
yönetim sistemine ilişkin kurucu ve yönetici bilgi üretiminden söz edildiği gibi...  
 
Çağdaş yönetim bilgisi, gerçekte kapitalizm ile sosyalizm arasındaki uzun süreli 
tartışmanın ürünü sayılabilir. Kapitalist ülkelerde “planlama” sürecine verilen anlamı tüm 
boyutlarıyla kavramak, sosyalizmin varoluş araçlarından biri olan “planlama” olgusunun 
bilinmesiyle mümkün olabilir. Liberal düşüncenin “rekabetçi serbest piyasa” inancı, 
örneğin sosyalist planlamayı “kölelik yolu” sayan Hayek gibi düşünürlerin tepkisel 
açıklamalarından beslenmiştir. Benzer biçimde, sosyalist toplumsal inşayı dayandığı 
ahlak ilkeleri bakımından “totaliter” sayan batı düşüncesinin, sosyalist sistemin 
yıkılmasıyla birlikte yönetilenlerden kendisine “adanmışlık” ve “inanma” talep eden yeni 
yönetim anlayışının kavranması da, bu düşünce sisteminin karşıtının bilinmesiyle daha 
kolay olacaktır. Daha önemlisi, yönetim gibi insanlığın çok sayıda ve birbirinden çok 
farklı biçimlerde kavrayış ve uygulamalar geliştirdiği bir konu, günümüzde rakipsizliğini 
biraz da acele ederek ilan etmiş bir düşünce sisteminin sınırlarına hapsedilmemelidir. 
Yönetim olgusunu, uygarlığın tüm kaynaklarına başvurarak incelemek gerekir. 
 
Sosyalist ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzına ilişkin yönetim düşüncesi, tarihsel 
hazırlayıcılarıyla birlikte ele alındığında şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:  
 
 

I. YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  

Yönetim düşünü tarihinde materyalist felsefeye, diyalektik düşünceye, eşitlik ve 
dayanışma ilkelerine dayanan düşünürler, efsaneler, önermeler. Bunlar (I) başlıklı notta 
genel noktaları itibariyle belirtilen kaynaklarla aynı kaynaklarda yer alır. Yapılacak olan, 
yönetim düşününü temel tercihleri bakımından ayrıştırmaktan ibarettir. 
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II. ÜTOPİK SOSYALİZM 
Mal ortaklığı ve insan eşitliği temelinde kurulan yeni örgütlenmeler düşleyen roman 
benzeri yapıtlar:14  

 
• Thomas More (1478-1535), Utopya [Tr. var] 
• Francis Bacon (1561-1625), Yeni Atlantis, [Tr. var]  
• Thomas Campanella (1568-1639), Güneş Ülkesi. [Tr. var] 
• Valantin Andrea (1600-1654), Hristiyan Ülkesi 
• Barclay, Argenis (1611) 
• Heywood, Altın Çağ (1611) 
• Winstanley, Devletin Yeniden Kuruluşu (1652) 
• Harrington, Oceana (1656) 
• Gabriel Foigny, Jaques Sadeur’un Serüvenleri (1679) 
• Vairasse, Severanbe Tarihi (1682) 
• Morelly, Basiliade (1745) 
• Gabriel Mably, Kentdaşların Hukuk ve Görevleri (1765) 
• Etienne Cabet, Icarie’ye Yolculuk (1842) 

 
Düşünsel araştırma niteliği taşıyan yapıtlar:15 
 

• Gracchus Babeuf (1760-1797) 
• Charles Fourier (1772-1837) 
• Saint Simon (1760-1815) 
• Simon de Sismondi (1773-1842) 
• Pierre Leroux (1796-1871) 
• Robert Owen (1771-1858) 
• Louis Blanc (1813-1882) 
• Rodbertus (1805-1875) 
• Mikhail Bakunin (1814-1876) 
• Blanqui (1805-1875) 
• Ferdinand Lasalle (1825-1864) 
• Joseph Proudhon (1809-1856) 

 

III. BİLİMSEL SOSYALİZM VE PARİS KOMÜNÜ. 19. YY 

Karl Marks, Fransa’da Sınıf Savaşımları, 1850 
 

Karl Marks, Louis Banapart’ın 18 Brumaire’i, 1852 
 

Karl Marks, Fransa’da İç Savaş, 1871 

                                                 
14 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi 1979, s. 383-384. 
15 Orhan Hançerlioğlu, aynı yer. 
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Friederich Engels, Tarihte Zorun Rolü, 1887-1888  

 
Paris Komünü:16 1871 tarihli ve 72 gün süreli pro-sosyalist iktidar denemesi üzerine 
yönetim genellemeleri. 

 

IV. SOSYALİST DEVLET ÖRGÜTLENMESİ17 

Lenin, Devlet ve Devrim. 
 

• Sovyet tipi yönetim18 SSCB/Lenin 
• Özyönetim tipi örgütlenme Yugoslavya/Tito 
• Demokratik halk cumhuriyetleri Çin/Mao – Arnavutluk/Enver Hoca 
• Latin sosyalizmi Küba/Castro 
• Halk demokrasisi Doğu Avrupa ülkeleri19  

 
Sosyalist yönetim düşüncesi, kuram ile uygulamanın içiçeliği özelliği taşır. Gerçekte bu, 
başlıca yönetim düşünürü ya da gurularının üst düzey kamu ya da şirket görevlisi olduğu 
bilinen Amerikan ya da Avrupa yönetim düşüncesi için de geçerlidir.  Sosyalist yönetim 
düşüncesinin farkı, yönetim ilkelerinin genellikle hareket/devlet liderlerine  ait olması ya 
da ilkelerin parti ve enternasyonal organlarınca üretilmiş uygulama hedefleriyle doğrudan 
içiçe geçmesidir. Bu özellik “düşünce” ile “uygulama” alanlarını birbirinden ayırmayı 
güçleştirebilirse de, alanın araştırma konusu olarak değer yitirmesine neden olmaz.  

 
Alan incelendiğinde, ekonomik ve toplumsal örgütlenme sorununun oldukça kapsamlı 
biçimde ele alındığı ve kuramlaştırılmaya girişildiği görülmektedir. Bir ön-inceleme, 
sosyalist yönetim düşüncesinde bazı temel ilkeler seti geliştirildiğini, bunların 
tanımlandığını göstermektedir. 

 
Proletarya diktatörlüğü/demokrasisi 
Halk devleti 
Siyasal öncü –parti ilkesi 
Cumhuriyet ilkesi 
Planlama ilkesi 
Demokratik merkeziyetçilik ilkesi 
Çifte bağımlılık ilkesi 
Özerklik / federalizm 
Devlet organları/kurumları 
Halk örgütleri 
Devlet mülkiyeti yönetimi 
Kollektif -kooperatif mülkiyet yönetimi 
Özel mülkiyet alanı 

                                                 
16 Paul Louis, Fransız Sosyalizmi Tarihi (1789-1950), Dördüncü Yayınevi, İstanbul 1966, s.161-188. 
17 Araştırma alanının inceleme konularını netleştirmek için bir ansiklopediden yararlanılabilir: Sosyalizm ve 
Toplumsal Devrimler Ansiklopedisi. 
18 Genel bir inceleme: Rudolf Schlesinger, Sovyet Hukuk Teorisi, Sinan Yayınları, İstanbul 1974. 
19 Taramayla erişilmiş, inceleme olanağı bulunamamış bir kaynak: Ferenc Fejtö, Doğu Avrupa Halk 
Demokrasileri Tarihi, I, Kavram Yayınları İstanbul 1995. 
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Bürokratik elitsizlik 
Teknokrasinin işçileştirilmesi 
Devletin enternasyonalizm işlevi. 
 
 

Bunlardan “planlama ilkesi”, Türkçe yazında K. Boratav ve Y. Küçük tarafından 
kapsamlı araştırmalara konu edilmiştir. Yine Türkçe yazında “ulusal sorun” başlığı 
altında sosyalist federalizm ilkesinin yaygınca işlendiği görülmektedir. Türkçe 
kaynakların 1960 ve 1970’li yıllarda oldukça çok ve yoğun oldukları söylenebilir.20  

 
Araştırma Alanının Başlıca Özellikleri:  
Batı dünyasıyla karşılaştırılırsa, 20. yüzyılda yönetim düşüncesi ardışık olarak “bilimsel 
okul”, “davranışçı okul”, “sistem ve koşulsallık bakışı, “postmodern açıklama” olmak 
üzere dört yaklaşım aşamasında ilerlemişken, sosyalist yönetim düşüncesi sistemin 
kuruluş-gelişme-yıkılış süreçlerini kapsayan yetmiş yıl içinde böyle zengin bir varlık 
göstermekten çok uzak kalmıştır. Sosyalist yönetim düşüncesinin göreli kısırlığı, 
araştırmacıların bu başlığa hevesle yaklaşmaları önünde bir engel durumundadur. 

 
Türkçe çalışan araştırmacılar için zorluk, bu ülkelerde kullanılan dillerin (Rusça, 
İspanyolca, Çince) kamu yönetimi alanında çalışanlar arasında pek kullanılmamasıdır. 
Kaynaklara, genel olarak daha yaygın bilinen İngilizce ve Fransızca dillerinden dolanarak 
ulaşmak, konuya ilişkin araştırma heveslerinin bir diğer kırıcısı sayılabilir. 

 
Öte yandan bu dünyanın bilgi üretimi işlevi, Batıda olduğundan farklı örgütlenmiştir. 
Gerekli irdeleme araçları olan kitaplar “akademik-yayın” niteliği taşımaktan uzaktır. 
Bununla birlikte, bu saptama, konuyla ilgili “akademik-yayın”ların hiç olmadığı 
biçiminde anlaşılmamalıdır. Saptamadan çıkarılması gereken doğru sonuç, akademik 
nitelikli yayınların sınırlılığıdır. Bu ülkelerin üniversitelerinde yapılmış çalışmalar 
vardır.21 Ayrıca doğrudan yönetim sorunu üzerine çalışan uzmanların Batı Avrupa 
ağırlıklı olarak toplanan “Uluslararası Yönetim Bilimleri Kongresi” toplantılarında yer 
aldıklarını, Batılı uzmanların bu dünyada üretilen deneyim ve bilgiyi ortak çalışma alanı 
haline getirmek üzere çeşitli çağrılarda bulunduklarını görüyoruz.22   

 
Sosyalist uygulamanın yönetim düşüncesine ilişkin haritayı çıkarma çalışması, alışık 
olduğumuz “alanın uzmanlarına ait” ürünlere yaslanarak tamamlanamayacağına göre, 
hangi kaynaklara gidilmelidir? Öyle görünüyor ki bu kaynaklar iki türdür: Biri parti 
kongrelerinin tartışmalarıyla kararları, öbürü uygulamanın kendisi ve bunun üzerine 
yapılmış araştırmalar.  

 

                                                 
20 Sosyalist yönetim düşüncesi üzerine Türkçe kaynaklar zengindir; ama aynı ölçüde de sorunludur. Değerli 
veri ve bilgiler içermekle birlikte, “militanlık” ya da “düşmanlık” konumları nedeniyle kendisine 
güvensizlikle yaklaşılmasını hak eden kaynaklar da pek az değildir. Liberal dünya görüşü, 1930’lu 
yıllardan bu yana, sosyalist yönetim düşüncesine karşı çok sayıda düşünür ve yayınla harekete geçmiştir. 
Sosyalist yönetim düşüncesi üzerine çalışmalarda elbette karşıt akıntı ürünlerinden de yararlanılabilir. 
21 Bir örnek olarak: Chirkin, Yudin, Zhidkov, Fundamentals of the Socialist Theory of the State and Law, 
Progress Publisher, Moscow, 1979 
22 Langrod, “Yönetim Hukuku ve Yönetim Bilimi”, Amme İdaresi Dergisi, 3/2 (Haziran 1970), s. 156-172. 
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DÖRDÜNCÜ BOYUT: 
ÜÇÜNCÜDÜNYA YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 

 
 
Yönetim düşünü modern çağda önce Avrupa sonra Amerika merkezlerinde toplanan 
kapitalizmin ve yirminci yüzyılın sistemi sosyalizmin örgütlenme bilgisi üzerine 
yükselmiştir. Ama aynı çağ, başka bir çevreye ait yönetim sorunuyla üçüncü bir alana 
açılmıştır. Yirminci yüzyılda “Üçüncü Dünya” olarak adlandırılan bu çevre, Birinci 
Dünya’yı oluşturan kapitalist ülkeler -piyasacılar ile İkinci Dünya’yı oluşturan sosyalist 
ülkeler –planlamacılar dışında kalan azgelişmiş ve bağımlı ülkeler topluluğuydu.  
 
Üçüncü Dünya, diğer iki dünyanın ortak ilgi alanı olmuştur. Bu gruptaki ülkelerin 
yönetim alanı, Birinci Dünya’da üç temel başlıkta ele alınmış ve kuramlaştırılmaya 
çalışılmıştır: (1) Kolonyalizm (2) Kalkınmacılık (3) Postkolonyalizm. İkinci Dünya ise 
siyasal bağlaşık kurduğu ve birlikte hareket ettiği ülkelerle ilgili olarak siyasal-düşünsel 
ilgisini “ulusal demokratik-devrimci halk demokrasisi” adlandırması çerçevesinde ortaya 
koymuştu.  
 
Hem kolonyalizm hem de kalkınmacılık, ortak bir kavram üzerinde yükselmiştir: 
Modernleş(tir)me. Kolonyalizm modernleşmeyi barbarlıktan kurtuluş olarak 
“medenileşme” ya da gelenekselden kopuş olarak “asrileşme” biçiminde tanımlamıştır. 
Kalkınmacılık için ise modernleşme daha çok ‘iktisadi’ niteliktedir; azgelişmişlikten 
kurtulmak ve gelişmiş ülke haline gelmek. Günümüzde modernite’nin reddiyle birlikte 
sömürgeciliğin de sona erdiği kabulü, bu dünyayı kuramlaştırmaya dönük çalışmaların 
hem yönünde hem yönteminde değişikliğe yol açmıştır. Yeni anlayışa göre soruna bakış 
“aşağıdan” ve “içeriden” olmalıdır. Modernite soruna hep “yukarıdan” (yönetici 
elitlerden) ve “dışarıdan (batı-merkezci) açıdan bakmıştır. Önceki bakış pozitivisttir; 
şimdiki ise kendi uygarlığına ve konumuna ait bilgileri paranteze almayı öngören 
fenomenolojik yöntemi benimsemiştir. Postkolonyalizm ya da ‘subaltern’ (madun/tabi 
olan) incelemeleri, BirinciDünya’nın ÜçüncüDünya üzerinde egemenlik ve yönetme 
gücünü koruma, güçlendirme, sürekli kılma arayışına hizmet vermesi nedeniyle 
“modernleştirme kuramı” içinde yer alır. Bunlara “neomodernleştirme kuramı” adı 
verilebilir. 
 
ÜçüncüDünya, sosyalist dünya için de ilgi alanı olmuştur. Azgelişmiş Asya, Afrika, 
güney Amerika ülkelerinden dünya sosyalist sistemiyle birlikte hareket edenler “ulusal 
demokratik devrimci demokrasiler” olarak adlandırılmıştır. Ancak bu kategori, ikinci 
dünya savaşı sonrasından 1990 yılına kadar, yaklaşık yarım yüzyıl sürmüştür. Bu süre 
içinde konu, genel olarak uluslararası ilişkiler politikası konusu olarak kalmıştır. Kendine 
özgü yönetim kuramları geliştirilmesi bakımından çeşitlenme gösterememiştir. 
 
Peki ÜçüncüDünya’nın diğer ikisi gibi [Avrupa için “yönetim bilimi”, Amerika için 
“kamu yönetimi disiplini” gibi], kaynakları kendinde olan kendine ait bir yönetim 
düşüncesi geliştirme alanı var mıdır?  
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Hiç kuşkusuz vardır. Ancak konuyu bir araştırma alanı olarak sınırları belirlenmiş ve adı 
açıkça “yönetim” olarak koyulmuş yerleşik bir akademik başlık altında bulmak mümkün 
değildir.  
 
Konuyu bizim belirlememiz ve ele alındığı farklı inceleme alanlarını ortaya çıkarmamız 
gerekmektedir. Bu açıdan sorun, bu dünyada geliştirilmiş çözümlerin “özgün çözüm” 
olarak görülmesini engelleyen yerleşmiş ve görece katılaşmış sınıflandırmaların 
varlığıdır. Genel olarak bu dünyada üretilen yönetim düşüncesi klancılık, milliyetçilik, 
dincilik, tutuculuk, gericilik, vb... başlıklar altına çekilerek görülemez ve araştırılamaz 
hale getirilmiştir. Öncelikle, eldeki kaynakları “yönetim düşüncesi sistematiği”ni ortaya 
çıkarmak amacı doğrultusunda irdelemeye başlamak gerekir. İkinci olarak, bu dünyanın 
gerçekliği, diğerlerinde olmayan bir özelliğe sahiptir. Bu, “bağımlılık özelliği”dir. 
Diğerlerinde yönetim düşüncesi araştırılırken hemen hiçbir zaman gözönünde 
bulundurulmayan bir şey, “incelenen sistemin kendi dışıyla bağlantısı durumu”, bu dünya 
için birinci sırada inceleme konusu yapılmak zorundadır. Bu nedenle, Üçüncü Dünya 
yönetim düşüncesi, her şeyden önce bu gerçekliğe ilişkin konum belirleme işlemiyle işe 
başlar. Bu hem bağımlılık ilişkisinin sürdürülmesi amaçlı yönetim düşüncesi için hem de 
bu ilişkinin kırılmasını amaçlayan yönetim düşüncesi için geçerlidir.  
 
ÜçüncüDünya yönetim düşüncesi, farklı kaynak ve amaçlara bağlı olarak iki büyük kol 
üzerinden incelenebilir.  
 
Bunlardan biri, BirinciDünya tarafından geliştirilmiş ve ÜçüncüDünya’nın kimi 
üyelerince benimsenerek görece içselleştirilmiş açıklamalardır; “modernleşme kuramları” 
başlığı altında toplanabilir. 
 
İkincisi, sorunu BirinciDünyaya bağımlılık sorunu olarak saptayan ve temel olarak buna 
karşı çıkarak kendi bağımsız varlığını kurmaya yönelmiş bulunan ÜçüncüDünya 
üyelerinin açıklamalarıdır; bu yönetim düşüncesi “emperyalizm kuramları” başlığı altında 
toplanabilir.  
 
 

I. MODERNLEŞME KURAMLARI 

Sömürgecilik [Colonialism] : Barbarları, uygar uluslar eliyle ‘medeni’leştirme’, 
gelenekçi toplumları ‘asri’leştirme. Sömürgecilik, sömürgeci ülkelerce uygulanmış, ama 
bunlarca adı verilerek kuramı geliştirilmemiş bir politikadır. Bu politikanın bilgi temeli 
antropoloji gibi alanların yanısıra asıl olarak “orientalism” incelemelerinden sağlanmıştır. 
 
Şarkiyatçılık [Orientalism] : Sömürgeci Avrupa’nın, sömürgelerini incelemek ve 
sömürgeci politikayı sürdürebilmek amacıyla kurduğu, Avrupa-merkezli [euro-centric] 
bakış açısına sahip 19. yüzyıl yaklaşımıdır.  
 
Şarkiyatçılığın Avrupa-merkezci konumu ve sömürgeci özü öncelerden bu yana farklı 
görüşlerden çok sayıda yazarca ortaya koyulmuştur. Bu bakımdan son ve etkili çıkışı 
Edward Said, Oryantalizm adlı kitabıyla 1970’lerin sonunda yapmıştır. Denebilir ki, 
günümüzde bu saptamayı benimsemeyen kalmamıştır; benimseyenlere “colonialist” ve 
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“orientalist” olanların kendileri de dahildir. Bu büyük yenilgi, pozitivizmin reddi 
fenomenolojinin kabulüyle ortaya çıkan postcolonialist yaklaşım tarafından emilmiş ve 
eski görüşü sürükleyen amaçlar bu yeni görüş çevresinde güdülmeye devam 
edilebilmiştir. 
 

A. Kalkınma [Development] Kuramı 
Azgelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin yardımıyla ve gelişmiş ülkeleri model alarak 
kalkınır.  
 
Kalkınma kuramıyla ilgili incelemeler için Fikret Başkaya’nın yayınlarından 
yararlanılabilir.  
 

• Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society -Modernizing the Middle 
East,23 1958 

 
• Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto 1960 

 
• Alex Inkeles, Becoming Modern, 1974 

 

B. Postcolonialism (Sömürgeciliksonrası)24 ve Subalternism  
Azgelişmişlik durumu “aşağıdan” ve “içeriden” bakışla, bu ülkeleri odak alan yaklaşımla 
anlaşılabilir. “Durum”un doğası anlaşılabilirse sorunun çözümü de bulunabilir.  
 
Genel olarak Batı postyapısalcı düşüncesinden Derrida, Lacan, Foucault etkisi temelinde 
biçimlenmiş yaklaşım. Bu yaklaşımın ortaya çıkışı, savları, aldığı eleştiriler, bölünmeler 
üzerine bilgi edinilebilecek kapsamlı bir kaynak şudur: Vinay Bahl, “Situating and 
Rethinking Subaltern Studies for Writing Working Class History”, History after the 
Three Worlds: Post-Eurocentric Historiographies, Arif Dirlik, Vinay Bahl, Peter Gran 
(ed), Rowman and Littlefield Publishers, 2000. (Yazıya internetten erişilebilir.) 

 
• Gayatri Çakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak” 1988 
• Homi Bhabha, Nation and Narration 1990, Location of Culture 1994 

 

                                                 
23 Türkiye’yi -Ankara’nın Balgat’ını- ve birkaç ortadoğu ülkesini konu alan sosyolojik çalışma. Kitle 
psikolojisi / psikolojik savaş uzmanı olan iletişimci sosyolog ve kitabın Türkiye bölümü üzerine bir yazı: 
Ayhan Ateş, “Bakkal,  Muhtar ve Balgatta Bir Amerikalı”, İzinsiz Gösteri 53, 15 Eylül 2005. 
[www.izinsizgösteri.net]  
24 Bu yaklaşımın romancıları da vardır: Salman Rüşdi, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Nuruddin Farah ve 
Rohinton Mistry. Matthew Kneale, İngiliz Yolcular. Gökçen Ezber, “İngilizin kaleminden öteki”, Virgül 
Dergisi, 56, s. 24-26. 
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II. EMPERYALİZM KURAMI 
Emperyalizm kuramı (1) emperyalizmin doğasını açıklamaya yönelik kuramlar, (2) 
azgelişmişlik durumunu açıklamaya yönelik kuramlar, (3) mecut ilişkilerden 
kurtulmayı amaçlayan kuramlar olmak üzere üç türe ayrılır. 

A. Emperyalizmin Doğası  
• Hobson, Imperialism: A Study, 1902 

• Rudolf Hilferding, Finans Kapital, 1910 

• Lenin, Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, 1917 

• Eugen Varga, The Economic Transformation of Capitalism at the End of the 
Second World War, 1946 

• Kwame Nkrumah, Yeni Sömürgecilik: Emperyalizmin Son Aşaması, 1965 

• Paul Baran, Büyümenin Ekonomi Politiği, Baran-sweezy, Tekelci Sermaye 1966 

• Herry Magdoff, Emperyalizm Çağı 1968; Sömürgesiz Emperyalizm  1989 

 

B. Bağımlılık Kuramı 
 

• Raul Prebisch (ECLA) : liberal iktisat kuramı  

• Andre Gunder Frank : azgelişmişlik kuramı 

• Immanuel Wallerstein : dünya sistemi yaklaşımı 

 

C. Kurtuluşçu Kuramlar 
 
Sömürgecilik, bağımlılık ve azgelişmişliğe karşı yurtseverlik ortak paydasında 
geliştirilen, kendi içinde ülkelerin özelliklerine göre farklılıklar sergileyen, kendine özgü 
yönetim düşünü olarak varlık kazanmış bulunan çeşitli kurtuluş hareketleri ve yönetim 
düşünceleri.  
 
Kurtuluş kuramları, genel olarak “milliyetçilik ideolojisi” başlığı altında toplanmış, 
günümüze dek bu başlık altında irdelenmiştir. Bu adlandırma dar ve avrupa-merkezcidir; 
alanın “yönetim gerçekliği”ni inceleme nesnesi olarak görülmesini daha baştan ve kesin 
biçimde engellemektedir. Oysa “kurtuluşçu yönetim” anlayışı, Avrupalı ülkelerin hiç 
bulunmadıkları kendine özgü bir konumun düşüncesidir. Üstelik bu tür, tüm kıtalardan 
çeşitli örneklerde belirmekte ve içerdiği çelişkilerin derinliği ve şiddeti nedeniyle de 
yönetim gerçekliğini hemen tüm boyutlarıyla ele verme özelliği taşımaktadır.  
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Bu kuramları sınıflandırmak ve başlıca kaynakları sistemli bir biçimde ortaya koymak 
gerekir. Sınıflandırma çalışmalarına başlangıç olmak üzere aşağıda, üzerinde durulması 
gerekli görülen birkaç isim ve yapıta yer verilmiştir:   
 
 

• Simon Bolivar (1783-1830), Venezüella 

• Bankimçandra25 (1838-1894) Hindistan 

• Jose Marti (1853-1895) Latin Amerika 

• Gandi (1869-1948), Hind Savaraj26 1910, - Nehru 

• Sultan Galiyev (1880-1939), Görüşlerim 

• Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), Söylev  

• Ho Şi Min27 (1890-1969) Vietnam  

• Kwame Nkrumah (1909-1972), Emperyalizmin Son Aşaması Yeni Sömürgecilik28, 
1965 

• Patrice Lumumba (1925-1963) Kongo 

• Frantz Fanon (1925-1961), Yeryüzünün Lanetlileri29 

 
 
  

                                                 
25 Partha Chattarjaee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası, “Kalkış Evresi”, İletişim, 1996, s. 105-159 
26 Gandhi, Hind Sawaraj, 1910; Partha Chattarjaee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası, “Manevra 
Evresi”, İletişim, 1996, s.161-242. 
27 Jean Lacouture, Ho Şi Minh  Payel, 1968; Figueres, Fourniau, Yoldaşımız Ho Chi Minh, [Çeviren: Şiar 
Yalçın], Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1976; Ho Amca [Çevirenler: Ahmet Hezarfen, Muhsin Yörük], 
Habora Kitabevi 1969.   
28 Kwame Nkrumah, Emperyalizmin Son Aşaması: Yeni Sömürgecilik; Devrimci Savaşın Elkitabı; I Speak 
of Freedom. 
29 Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri; Siyah Deri Beyaz Maske. 
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EK: 
Yönetim düşününün evrimi nasıl bir yapıya sahiptir?  

 
Günümüzün modern toplumlarında ‘ekonomik’, ‘toplumsal’, ‘siyasal’, ‘yönetsel’ düşün 
biririnden ayrılmış ve kategorik alanlar haline getirilmiştir. Buna karşın modern toplum 
öncesi yapılarda ayrışmanın bu derece net olduğu söylenemez. Bu nedenle, farklı 
toplumsal alanların düşünsel evrimini irdeleyenler, modern zamanlar öncesine doğru 
uzandıklarında ‘yokluk’la karşılaşabilmektedirler. Geriye doğru gidildikçe, kaynağı 
araştırılan özgün alan, siyaset-yönetim düşünü içinde kaybolmaktadır.  
 
Yönetim düşününün evrimini çalışmak ve süreci tüm boyutlarıyla ortaya koymak, başka 
alanların düşün evrimi araştırmalarına da katkıda bulunmak anlamına gelecektir. Hem bu 
yargıyı açıklayabilmek, hem de bir alanda düşünsel evrimin nasıl incelenebileceğine 
ilişkin olarak fikir edinebilmek için aşağıdaki kısa metin yararlı olabilir. 
 

*** 
 
Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi adlı yapıtının ikinci cildine Osmanlı 
Ekonomik Düşününün Evrimi başlığı verdiği yirmi sayfalık bir ek koymuştur.30 Eklenen 
metnin konusu, Osmanlı-Türk tarihinde ekonomik düşünün evrimini incelemektir. Bu 
çalışma, yönetim düşününün evrimi üzerine nasıl çalışılabileceğine ilişkin görüşümüzü 
genişletmemize yardımcı olabilir. Berkes’in “ek”inde konu nasıl ele alınmıştır? Hangi 
çalışma araçlarını kullanmıştır?   
 
Adım-I: Berkes’in ilk adımı, “evrim zamanı”nı sınırlandırmaktır. Evrim süresini 16. 
yüzyıldan başlatmaktadır. Başlangıç noktasına ilişkin ayrıca bir açıklamaya gerek 
görmemiştir. Ona göre “Osmanlı-Türk tarihinde ekonomik düşün, 16. yüzyıldan 20. 
yüzyıla kadar, Batı ülkeleri ile süren ekonomik ilişkilerin yarattığı durumlar karşısında 
değişmelere uğramıştır.”  
 
Adım-II: Ele aldığı 400 yıllık evrim zamanı, ekonomik düşünün değişimini belirleyen bir 
ortak özelliğe sahiptir; bu da ‘Batı ile ekonomik ilişkilerden doğan durum’dur. 
Durumdaki her köklü değişme, 400 yılı alt dönemlere ayırmak için gösterge olarak 
değerlendirilmektedir.  
 
Adım-III: İncelemenin zaman tabanı, “Batı Avrupa ülkeleri ile süren ekonomik ilişkilerin 
yarattığı durumlar karşısında değişmeler” hesaba alınarak üç alt döneme ayrılmıştır:  
 

• İlk dönem: 16-17. yüzyıllar, tanımlayıcı terim ‘ıslahı halel –ihtilal durumunun giderilmesi”  

• İkinci dönem: 18. yüzyıldan 1825’e kadar, tanımlayıcı terim “nizamı cedid –yeni düzen kurma”  

• Üçüncü dönem: 1826’dan Osmanlı devletinin yıkılışına kadar geçen süre, tanımlayıcı terim 
“tanzimat – düzenleme” ile “ittihad ve terakki – birlik ve ilerleme”. 

                                                 
30 Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, İkinci Cilt, Gerçek Yayınevi, Genişletilmiş ikinci 
baskı, İstanbul Aralık 1975, s. 323-344. 
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Adım-IV: Makalenin amacı, ekonomik düşünün evrimini belirlemektir. Belirlenen bir 
ölçüt temelinde başlangıç-bitiş süreci kararlaştırılan zaman dilimi, aynı ölçütten doğan 
değişmeler kullanılarak daha küçük ve türdeş zaman dilimlerine bölünmüştür.  
 
Peki bu zeminde yürütülecek irdeleme, içeriğe ilişkin olarak ne aranarak 
gerçekleştirilecektir? ‘Ekonomik düşün’ nasıl seçilecek ve hangi nesneler üzerinden 
irdelenecektir? Buna verilen yanıt şudur:  
 
Belirlenen dönemlerde ekonomi düşünü (1) dönemin ekonomik koşullarını ve (2) tarihsel 
etkenlerden ekonomik olanlarını ne ölçüye kadar kavrama yetisi gösterebilmiştir?  
 
Bu soruların yanıtları verilince, “ekonomi düşünü”nün evrimi de ortaya çıkarılmış 
olacaktır. 
 
Dönemler ve Savlar: Berkes, ekonomi düşününün evrimini üç döneme ayırmış, evrime 
ilişkin tanımlamaları bu aşamalar bakımından yapmıştır. Ancak aşamalardan ikincisi pek 
hızlı geçilmiştir; ayrı bir aşama olarak görülmek yerine ilk aşamadan ikincisine geçiş 
süresi durumundadır.  
 
SAV-I: 
Eski Osmanlı düşününde ekonomik olana ait savlar, siyaset-yönetim düşünü içinde erimiş 
haldedir. 
 
“Eski Osmanlı ekonomik düşünü ve tutumu vardır” Bunun özellikleri şunlardır:  

• Asyalı, gelenekçi dinasti [hanedan] despotizmi devletleri geleneği 
• İslam ilahiyat ve fıkıhı 
• İlahiyatta “Aş’arilik”, hukukta “Hanefilik” okulunun, Asyalı geleneğe uygunluğu 
• Asyalı gelenek ile İslam geleneği bireşimi 

 
Bu düşünce “daire-i adalet” düşüncesidir: “Devlet ordusuz, ordu maliyesiz, maliye 
reayasız, reaya ‘adaletsiz’ [düzensiz-denge’siz] olmaz” -Kadim geleneğin ebedi 
değişmezliği kabulü. 
 
Kavramlar: 
Mal: Devletin mülkünden edindiği servet; mali ve ekonomik varlık demektir. 
Mülk: Gücün üzerine oturduğu ekonomik maddi temel 
İhtilal: Yasa-kuruluşunun düzeninden çıkması durumu; mali sorun. 
 
Değişme: Sorun çıkmışsa, geleneksel siyasa yöntemleri şiddetlendirilmelidir: Müsadere, 
vergi, iç-dış ticareti tekellere bağlama, çiftçi-lonca statülerini daha sıkı tutma, nakit 
değeri manipülasyonları...  
 
Sorunun tanımı: “Kulların en temel yasaya aykırı olarak parmaklarını paraya bulaştırmış 
olmaları” 
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Tanımdaki sorun: kulluk görevi, özel servet edinme olanakları karşısında çiğneniyordu. 
Ekonomik çıkarın devlet katına ulaştığı görülüyor; buna siyasal çözüm aranıyor; ama 
ekonomik boyut fark edilemiyordu.  
 
Düşünün ortaya koyulduğu araçlar: “Bu düşün, din ve fıkıh kitaplarından ziyade siyasa 
kitaplarında, hükümdarlara nasihatler kitaplarında, ahlak kitaplarında, İbn Haldun gibi 
tarih düşünürlerinin yazılarında ve hükümdarların “kanun”larında gelişmiştir.  
[Ekonomik düşün, siyaset-yönetim düşünü içinde erimiş haldedir.] 
 
Berkes’e göre sorunun kaynağı “yeni dünya ekonomisi ile karşılaşma olayıdır” 
 
SAV-II: 
İkinci dönem yok gibidir; Berkes’in incelemesinde ilk dönemden üçüncüsüne çok hızlı 
bir geçiş vardır; üç dönem ayırımı çok gerçek görünmez. 
 

• Yeniçerilik köylünün loncası çöken esnafın ocağıydı: kaldırılması yenilik 
değildi... 

• Devrim, yeniçeriliğin kaldırılışında değil, endüstri genişlemesi aşamasının 
başlamasındaydı. 

• İlk ekonomik düşün, bu olayın kapıları zorlamasıyla doğdu. 
 
En eski izleri Takvimi Vekayi’dedir; Moniteur Ottaman’dadır; Ceridei Havadis’tedir. 
Bu dönemde Mahmut devletçiliği ile Mahmut liberalizmi bir aradadır.  
 
SAV-III: 
Üçüncü dönem Batı liberal ekonomi düşüncesidir.  
 
Berkes bu dönemin ekonomik düşününü yayınlar üzerinden inceler:  

• İlk ekonomik doktrin: David Urqhard 
• Takvimi Vekayı 
• Moniteur Ottoman 
• Blaque Bey 
• İlk ekonomik doktrin: Liberalizm-İngiliz etkisi: 1838 Ticaret Anlaşması 
• Reşit Paşa 
• Ceride-i Havadis 
• 1859, Tedbir-i Menzil Ermeni Sahak Efendi 
• Mehmet Şerif, İlmi Emvali Mülkiye 
• İlmi Tedbiri Mülk 
• İlmi Servet 
• Mecmuai Fünun 
• Yeni osmanlılar 
• 1880, Ohannes, Mebadii İlmi Servet 
• 1883, Nuri Bey, Mebahisi İlmi Servet 
• 1891, Ahmet İhsan İlmi Servet, 
• 1900, Mehmet Ekrem Fenni Servet 
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• Ahmet Mithat, Ekonomi Politik 
 
Değerlendirme 
Niyazi Berkes, ekonomi düşününün evrimini araştırdığında, bunun ilk ortaya çıkışını  
Osmanlı toplumunda Batı liberal düşüncesinin belirişinde bulmaktadır. Bundan önceki 
dönemlerde ekonomi düşününü –varsa- siyaset/yönetim düşünü içinde erimiş; ama bu 
bütün içinde ayrı bir alan oluşturamamış halde bulmaktadır. 
 
Makaleye ilişkin olarak iki değerlendirme yapılabilir: 
 

(1) Bakış açısı sorunludur: Yazar ekonomik düşünü, daha önceki yüzyıllarda, 18-19. 
yüzyıl Batı kapitalizmine ait içerik ve sınırlara göre tanımlayarak aramaktadır. Bu 
nedenle önceki dönemlerde ekonomik olan’a ilişkin değerlendirmeleri 
görememektedir. 

(2) Özelliği saptamış ama araştırmaya girişmemiştir: Yazar, modern zaman öncesi 
dönemlerde bir ‘ekonomi düşünü’ olduğunu kabul etmektedir. Nitekim, ekonomik 
düşünün siyaset-yönetim düşünü içinde erimiş olduğunu saptamıştır. Ancak bu 
konumu araştırmamış, bir “ayırma” işlemine girişmemiştir.   

 
Bu çalışmadan, ‘yönetim düşünü’ üzerine yapılacak araştırmalar için birkaç sonuç 
çıkarılabilir: 
 

• Yönetim düşününün evrimi, başka alanlara göre oldukça eski zamanlara kadar 
inmektedir.  

• Kapitalizm öncesi dönemlerde yönetim düşünü “ekonomik”, “toplumsal” ve 
“siyasal” düşünü de kapsamaktadır.  

• İncelemelerde birbiri içinde erimiş boyutlar ayırdedilebilir mi? Ayırdetmeye 
çalışmak gerekir mi?  
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